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Měsíční plán V. A prosinec 2022 

Informace 

* 1. 12. 15.00 – 18.00 Adventní trhy  

* 3. 12. 15.00– vystoupení pěveckých sborů Lesněnky a Mravenečci před Technickým 
muzeem  

* 5. 12. vánoční focení pro zájemce  

* 14. 12. 17.30– koncert pěveckých sborů Lesněnky a Mravenečci ve školní tělocvičně  

* 21. – 22. 11. – ředitelské volno (družina pouze pro předem přihlášené děti)  

* 23. 11. – 2. 1. 2023 – vánoční prázdniny 

Akce, 
pomůcky 

• 9. 12. preventivní program Policie ČR, Kyberšikana – v rámci výuky ve škole 

• 20. 12. od 11 hodin Planetárium IQlandia program Sluneční soustava (uhradím 
z výdělku z Adventních trhů) 
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• Shoda podmětu s přísudkem -  psaní i, í/y, ý/o, a v koncovkách přísudku 

• Určování sloves – osoba, číslo, čas, způsob 

• Dílna čtení 

• Dílna psaní 
 

• Zlomky – poznávání části z celku, sčítání zlomků 

• Řešíme slovní úlohy 

• Práce s daty 
 

• Vesmír: 

- Slunce a sluneční soustava 

- Planeta Země – pohyby, gravitace, atmosféra, počasí a podnebí 

 

• Život za průmyslové revoluce 

• První světová válka 
 

• skupina paní uč. Pavelčákové: 

V prosinci dokončíme 2 lekci a napíšeme kontrolní test. Ve třetí lekci Fit and healthy 
zopakujeme sloveso být a mít, tvoření otázek s těmito i jinými slovesy. Seznámíme se se 
slovesy muset a nesmět. Přečteme si o zdravé výživě a záchraně zvířat. Poslední 
prosincové hodiny věnujeme vánočním aktivitám. 
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Domácí 
úkoly 

• Domácí úkol na vánoční prázdniny je užít si Vánoce, do Reportérského deníku 
zapsat zážitek vánoční a novoroční a číst si pro radost.  

• Do konce prvního pololetí si přečti nejméně 3 knihy. Podmínky jsou 2 knihy podle 
svého výběru a 1 kniha podle seznamu četby. 

Přeji Vám příjemně strávený předvánoční čas 
Šárka Bartošová 


